
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

พกันารติะ 2 คนื ออนเซ็น 1 คนื / ใชร้ถทกุวนัสดุคุม้ ไมม่ฟีรเีดย ์
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

เครื1องบนิลําใหญ ่บรกิารอาหารรอ้นบนเครื1อง 
 

� ชอ้ปปิ4 งจใุจ ยา่นชบิยุะ โอไดบะ ออินมอลล ์แหลง่ชอ้ปปิ4 งช ั4นนําของญี1ปุ่ น 
� หมูบ่า้นนํ 4าใส โอชโินะฮคัไค หมูบ่า้นที1มบีอ่นํ 4าซึ1งเกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิ
� เที1ยวชม วดันารติะ วดัประจําเมอืงนารติะ 
� ชมววิภเูขาไฟฟูจชิ ั4น 5 (ขึ4นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 
� เที1ยวชม วดัอาซากสุะ วดัที1เกา่แกท่ี1สดุในกรงุโตเกยีว 
� สมัผสัประสบการณ์ อาบนํ4าแรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมื1อยลา้ 
� พเิศษ!!! ขาปยูกัษ ์และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 
� ชว่งเทศกาลซากรุะ (ประมาณปลายเดอืนม.ีค. – ตน้เดอืนเม.ย.) นําทา่นชมซากรุะบานสะพร ั1งที1

สวนอเุอโนะ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี1ยว 

ราคาโปรโมช ั1น ไมม่รีาคาเด็ก:: 
23 – 27 มนีาคม 61 28,900 7,900 
24 – 28 มนีาคม 61 28,900 7,900 
25 – 29 มนีาคม 61 27,900 7,900 
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27 มนีาคม – 01 เมษายน 61 28,900 7,900 
10 – 14 เมษายน 61 (วนัสงกรานต)์ 34,900 7,900 
11 – 15 เมษายน 61 (วนัสงกรานต)์ 37,900 7,900 
19 – 23 เมษายน 61 29,900 7,900 
ราคาอื1นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตํุ1ากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัWวเครื1องบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

วนัที1 1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ 
07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั4น 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์4  

ของสายการบนิ Air Asia X (XJ) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ
บตัรขึ%นเครื�อง 

10.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเที�ยวบนิที� XJ606 สายการบนิ Air Asia X บรกิาร
อาหารรอ้น 1 มื4อ และนํ 4าเปลา่ ไมร่วมเครื1องดื1มทกุชนดิ ตอ้งชําระเพิ1มในกรณีส ั1งเพิ1ม 

 ***สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที1น ั1งหนา้เคาเตอร ์ระบบจะเป็นระบบสุม่ที1น ั1ง หาก
ตอ้งการที1น ั1งพเิศษ กรณุารเีควสและชําระเงนิเพิ1มเตมิกอ่นออกเดนิทาง 72 ช ั1วโมง*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
19.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญี1ปุ่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดทํ้าภารกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย  
(เวลาที1ญี1ปุ่ นจะเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช.ม.) 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

คํ1า  พักที� Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัที1 2 พระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ – พพิธิภณัฑร์าเม็ง – ชอ้ปปิ4 งชบิยูา่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาครุะ เป็นเมอืงเล็กๆ ที�มวีัฒนธรรมอันเกา่แก่ในจังหวัดคานางาวะ และอยู่ไม่
ไกลจากโตเกยีวมากนัก ประมาณ 48 กโิลเมตร แมจ้ะเป็นเมอืงเล็กที�มปีระชากรอาศัยอยูแ่ค่ประมาณสอง
แสนคน แตเ่มอืงนี%ก็ที�เต็มไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจา้ ซึ�งรวมกันเกอืบรอ้ย
แห่งตั %งกระจายอยูท่่ามกลางวงลอ้มของขนุเขาอันอุดมสมบรูณ์ถงึสามดา้นดว้ยกัน ส่วนอกีดา้นเป็นชายฝั�ง
ทะเล จงึทําใหใ้นอดตีแมม้องโกเลยีจะยกพลมารกุรานคามาครุะถงึ 2 ครั %ง แตก่็พา่ยแพก้ลับไป  
นมสัการพระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ พระใหญ่แห่งเมอืงคามาคุระองคน์ี%หรอืที�คนสว่นใหญ่มักจะ
รูจั้กกนัในชื�อวา่ไดบทุส ึแตจ่รงิๆ แลว้พระองคน์ี%มชี ื�อจรงิๆ วา่ พระอมติพทุธ นโิอยรุาอ ิตั %งอยูภ่ายในวัดโคโต
กอุนิ โดยสรา้งจากสํารดิแลว้เสร็จเมื�อปี พ.ศ.1795 และมคีวามสงูรวมฐานอยูท่ี� 13.35 เมตร สว่นนํ%าหนักราว 
122 ตัน สําหรับสเีขยีวขององคพ์ระที�เห็นนั%นไมใ่ชเ่พราะวา่ทาสเีขยีว แตเ่กดิจากการที�สํารดิทําปฏกิริยิาออก
ซเิดชั�นกบัฝนและหมิะมาอยา่งยาวนานหลายพันปีจนทําใหก้ลายเป็นสเีขยีว ซึ�งหากสังเกตใหด้กี็จะเห็นรอย
เชื�อมต่อโลหะขององคพ์ระทั %งหมดถงึ 8 ช ิ%น  จากนั%นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโยโกฮามา่ ตั %งอยูท่างตอนใต ้
ของกรุงโตเกยีว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮามา่เป็นเมอืงที�มที่าเรอืใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ นและยังเป็น
เมอืงทา่เรอืแหง่แรกที�ทั�วโลกรูจั้กและเป็นประตเูขา้สูญ่ี�ปุ่ นในอดตี จงึทําใหท้ี�นี�มวีัฒนธรรมที�หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นเรื�องอาหารการกนิ เป็นตน้ อีกทั %งยังเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั�นและ
คมนาคมไปสู่ภูมภิาคอื�น และยังมสีถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนไดรั้บการถ่ายทอดผ่านทาง
โทรทัศนแ์ละตพีมิพใ์นนติยสารหลายฉบบัมาแลว้ นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม ตั %งอยู่
ทางเหนอืของสถานรีถไฟชนิโยโกฮามา่ในเมอืงโยโกฮามา่  ซึ�งมวิเซยีมแหง่นี%มทีั %งหมด 3 ชั %น และแต่ละชั %น
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ก็จะมคีวามแตกต่างกันออกไป โดยชั %นแรกจะเป็นเรื�องราวประวัตคิวามเป็นมาของราเมงญี�ปุ่ น เครื�องมอืใน
การผลิต ชั %นบน เ ป็น
ร ้ า น ค ้ า จํ า ห น่ า ย
สิ น ค ้า ที� เ กี� ย ว กั บ
ราเมงและ ของที�ระลึก 
สว่นชั %นใต ้ ดิน จ ะ เ ป็ น
รา้นราเมง ที�อรอ่ยที�สดุ
ใ น ญี� ปุ่ น ทั %ง หมด  8 
ร ้า น  ใ ห ้ เ ลื อ ก ซื% อ
เลือกชิม ไ ด ้ต า ม ใ จ
ช อ บ อ ิ ส ร ะ
อ า ห า ร ก ล า ง ว ัน
เพื1อสะดวกในการลิ4มลองราเมงตน้ตาํหรบัญี1ปุ่ น 

 

 

 

 

 
จากนั%นนําท่านชอ้ปปิ%ง ยา่นชบิูยา่ แหล่งชอ้ปปิ%งและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว 
เป็นหนึ�งในย่านที�คกึคักมผีูค้นพลุกพล่านตลอดเวลา ในบรเิวณนี%ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปปิ%งที�นยิมของวัยรุ่น
ญี�ปุ่ นเนื�องจากมหีา้งสรรพสนิคา้จํานวนมาก รา้นอาหารเก๋ๆก็มอียู่ไม่นอ้ย เนื�องจากเป็นแหล่งชอ้ปปิ% งที�มี
ชื�อเสยีงทําใหม้รีา้นเสื%อผา้แฟชั�นหรอืดไีซนเ์นอรท์ี�ออกแบบเสื%อผา้เองและเปิดรา้นบรเิซรนี% สามารถสรา้งแบ
รนดส์นิคา้แฟชั�นของตนเองจนโดง่ดังไดห้ลายตอ่หลายแบรนดจ์ดุที�เป็นเหมอืนสญัลักษ์ของยา่นนี%ก็คอื แยก
ขา้มถนนขนาดใหญเ่ป็นการตัดกนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ทําใหเ้มื�อสญัญาณไปจราจรเปลี�ยนเป็นสเีขยีว 
ผูค้นจากทุกฝั�งถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกัน เนื�องจากยา่นนี%เป็นย่านที�มคีนจํานวนมากดังนั%น เดนิเวลา
ขา้มถนนพรอ้มกันจงึแทบจะมองไมเ่ห็นพื%นที�ถนนว่างๆเลย และที�ใหแ้ยกนี%เป็นจุดที�มชี ื�อเสยีงและผูค้นนยิม
มาเก็บภาพ อสิระอาหารเย็นเพื1อสะดวกในการชอ้ปปิ4 งของทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

คํ1า  พักที� Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที1 3 วดันารติะ – ชมววิฟูจชิ ั4น 5 (ขึ4นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) – หมูบ่า้นนํ 4าใสโอชโินะฮคัไค 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ เป็นวัดประจําเมอืงนารติะ ซึ�งตั %งอยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ มผีูค้นหลังไหล
กนัมานมสัการสิ�งศักดิNสทิธิNเพื�อความเป็นสริมิงคล เนื�องจากเป็นวดัที�มสีถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออก
ถงึวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นอยา่งแทจ้รงิที�ไดรั้บความศรัทธาอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในวันขึ%นปีใหมจ่ะคลาคลํ�า
ไปดว้ยผูค้นที�มาขอพร นับแสนคน ซึ�งในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที�ยวนยิมมาเยี�ยมชมเป็นอนัดัสองในญี�ปุ่ น เพื�อ
ขอพรจากหลวงพอ่ “ฟโุดเมยีว” (เทพเจา้แหง่ไฟ) อนัศักดิNสทิธิN และยงัม ี“เครื�องราง หรอื “ฮูต้า่งๆ รวมทั %ง
สนิคา้ที�ระลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยาบรเิวณรอบๆวดั 
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จากนั%นนําทา่นสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิช ั4น 5 (ขึ4นอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุัย และ
ยงัถอืไดว้า่เป็นภเูขาไฟที�งดงามที�สดุแห่งหนึ�งของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยูส่งูกว่าระดับนํ%าทะเลถงึ 3,776 เมตร 
ซึ�งมหีมิะปกคลุมบนยอดเขาเกอืบตลอดทั %งปีและเป็นสถานที�ศักดิNสทิธิNของชาวญี�ปุ่ น ที�เชื�อกันว่าเป็นที�สงิ
สถติของเทพเจา้ ดังนั%นในสมัยกอ่นจงึเป็นสถานที�ตอ้งหา้มสําหรับสตรมีานับรอ้ยๆ ปี (การเดนิทางขึ%นภเูขา
ไฟฟจู ิขึ%นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันที�เดนิทาง) ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูววิทวิทัศนอ์นังดงาม และเลอืกซื%อเลอืก
ชมสนิคา้พื%นเมอืง ขนมญี�ปุ่ น หรอืของที�ระลกึตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

เย็น   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนั%นนําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค เป็นหมู่บา้นที�มบี่อนํ%าซึ�งเกดิจากการละลายของหมิะบน
ภเูขาไฟฟจู ิซึ�งใชร้ะยะเวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ื%นดนิและซมึซาบไปยังแต่ละบอ่ ดังนั%นนํ%าที�อยูใ่น
บอ่จะเป็นนํ%าที�ใสสะอาดและสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แหง่นี%ไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับแหลง่นํ%า
จากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื%อสนิคา้พื%นเมอืงและขนมขึ%นชื�อของญี�ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์

หลังอาหารใหท้า่นได ้แชนํ่ 4าแรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การแชนํ่%าแรร่อ้น
ชว่ยทําใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รั %งละ 20 นาท ีแตไ่มค่วรแชเ่กนิ 1 ชั�วโมง) 

          พักที� JIRAGON FUJI / FUJINO BOUKAEN ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ จงัหวดัยามานาช ิ
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที1 4 
วดัอาซากสุะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรปูดา้นนอก) – สวนสาธารณะอเุอโนะ – ชอ้ปปิ4 งโอไดบะ  

ออิอนมอลลน์ารติะ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
นําทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากสุะ วัดที�เกา่แกท่ี�สดุในกรงุโตเกยีว กอ่ตั %งเมื�อปี 628 ซึ�งตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี%เกดิขึ%นโดยชาวประมงที�ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสิัตวก์วนอมิทอง
คํา ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนั%นคนในหม่บา้นก็ไดส้รา้งวัดนี%ข ึ%นเพื�อเป็นสถานที�ประดษิฐานพระ
โพธสิตัวก์วนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบ้ชูา นอกจากนี%ลักษณะโดดเดน่ของวัดคอื ประตทูางเขา้วัดที�ประดับดว้ย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ที�มีความสูงถงึ 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื�อว่า ประตูฟ้าคํารณ หรือ Kaminari Mon 
ภายในวัดท่านสามารถเลอืกซื%อเครื�องรางของขลัง หรือเลือกซื%อสนิคา้ของที�ระลกึต่างๆ มากมายที� ถนน
นาคามเิสะ  อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามไูร ชดุแต่งกายประจําชาตญิี�ปุ่ น และพลาดไม่ไดก้ับ 

ข น ม อ า เ ก ะ มั น จู  ข น ม
ซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะ
ของวัด และเป็นขนมขึ%นชื�อ
ของวัดอาซากสุะ จากนั%นนํา
ท่านสู่จุดชมววิเพื�อถ่ายรูปคู่
กับ  Tokyo Sky Tree  
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แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องมหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 เป็น
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวทิยุระบบดจิติอลแห่งใหม ่ซึ�งแต่เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ี�มคีวามสูง 
333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพยีงพอในการส่งสัญญาณ เนื�องจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสูงเป็น
จํานวนมาก ทําใหส้ง่สัญญาณไมส่ะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนี%มารองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร 
สามารถสง่สญัญาณไดท้ั�วทั %งภมูภิาค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั%นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะอเุอโนะ ชว่งเทศกาลซากรุะ ประมาณปลายเดอืนม.ีค. – ตน้เดอืน
เม.ย.) ทา่นสามารถชมซากรุะบานสะพรั�งที�สวนอเุอโนะซากรุะประมาณ 1200 ตน้ในพื%นที�ขนาด 133 เอเคอร ์
ผูค้นกวา่ 2 ลา้นคนตา่งพากนัมาแหช่มเทศการฮานามหิรอืเทศการชมดอกซากรุะ ดอกซากรุะจะบานแค่
ประมาณสองอาทติยเ์ทา่นั%น ดังนั%นผูค้นก็จะหลั�งไหลมาจากทั�วสารทศิเพื�อมาชื�นชมความงามและถา่ยรปู  

โปรดทําความเขา้ใจ การบานของซากรุะน ั4นขึ4นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศในแตล่ะปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั%นนําทา่นอสิระชอ็ปปิ%ง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงที�เกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญบ่รเิวณอา่วโตเกยีวเพื�อประโยชนใ์นการป้องกนัประเทศ แตปั่จจบุนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิ
แหง่ของประเทศ เนื�องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอื�นๆ อกีมากมาย 
นอกจากนั%นยงัเต็มไปดว้ยสถานที�ทอ่งเที�ยวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาที�นี�กส็ะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากที�นี�คอืสถานที�ทอ่งเที�ยวสดุฮติของนักทอ่งเที�ยวทั %ง
ในและตา่งประเทศ พลาดไมไ่ดก้บักนัด ั4มตวัใหม ่Unicorn Gundam ที1หา้ง Diver City ใหเ้วลาให ้
ทา่นเก็บภาพความประทับใจ จากนั%นนําทา่นสู ่ออิอนมอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�นยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยว
ชาวตา่งชาต ิเนื�องจากตั %งอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบที�ทันสมยัสไตลญ์ี�ปุ่ น 
มรีา้นคา้ที�หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั�น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนี%ยงัมรีา้นเสื%อผา้แฟชั�นมากมาย 
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพื1อใหท้า่นไดช้อ้ปปิ4 งตามอธัยาศยั 
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สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพื�อเตรยีมตวักลับสู ่กรงุเทพมหานคร 
20.15 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� โดยเที�ยวบนิที� XJ607 สายการบนิ Air Asia X 

บรกิารอาหารรอ้น 1 มื4อ และนํ 4าเปลา่ ไมร่วมเครื1องดื1มทกุชนดิ ตอ้งชําระเพิ1มในกรณีส ั1งเพิ1ม 
 ***สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที1น ั1งหนา้เคาเตอร ์ระบบจะเป็นระบบสุม่ที1น ั1ง หาก

ตอ้งการที1น ั1งพเิศษ กรณุารเีควสและชําระเงนิเพิ1มเตมิกอ่นออกเดนิทาง 72 ช ั1วโมง*** 
 

วนัที1 5 ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรงุเทพฯ 
01.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื1อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 
เพื1อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมที1ญี1ปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที1

นอน 2 ทา่น และหอ้งที1นอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีที1พกั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิvในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิ4ลสําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเที1ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที1มเีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ที1ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนื1องจากบรษิทัรถทวัรข์องญี1ปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ั1วโมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิvในการสลบัหรอืเปลี1ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ั4งนี4 บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั %งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ4นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการ เลื1อนการเดนิทาง หรอื เปลี1ยนแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที1ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที1กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที1น ั1งตามเงื1อนไข 
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อตัราคา่บรกิารนี4รวม 

• คา่ตัYวเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ%ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี4ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ%าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ที1มหีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 
เงื1อนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงื1อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั %งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิNไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั %งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมื�อออกตัYวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัWวได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ%นไป 
• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ%นภาษีนํ%ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ%ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตัYวเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั %งสิ%น 
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• กรณีที�ทา่นสละสทิธิNในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั %งสิ%น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั %งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบไุว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี%าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น 

• เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั %งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั %งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกี1ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี1ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ%นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังตอ่ไปนี% 

1. ตัYวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ%นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

เอกสารที1อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญี1ปุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที1ตรวจคนเขา้เมอืงที1ประเทศญี1ปุ่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานัก

ระยะสั %นเทา่นั%น 
3. ในขั %นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ทั "งในประเทศไทยและประเทศ
ญี�ปุน่ อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณใีดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธิ 6ไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั "งสิ"น เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 


